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Primãria ºi Consiliul Local al
comunei Racoviþa vã invitã sâmbãtã,
26 decembrie, la orele amiezii, la
cea de-a doua ediþie a „Sãrbãtorii
obiceiurilor tradiþionale de Crãciun”.
„Dupã slujba din a doua zi de
Crãciun îi aºteptãm pe toþi locuitorii
comunei la Cãminul Cultural, în
preajma Bradului de Crãciun. Prima
parte a sãrbãtorii este rezervatã
obiceiului tradiþional <<Dana>>, iar
în continuare, în interiorul Cãminului
Cultural, se va desfãºura un
spectacol susþinut de copii de la
ºcoala din comunã, dar ºi de alþi
invitaþi.. V
reau sã ne aducem
Vreau
împreunã aminte de frumoasele
obiceiuri ale sãrbãtorilor de iarnã, sã
ne simþim bine, sã petrecem
împreunã mãcar o parte a acestor
sãrbãtori.”, ne-a informat primarul
comunei, Florina Peciu Florianu.
Cu prilejul Crãciunului
ºi Anului Nou, doresc sã
urez tuturor cetãþenilor
comunei Racoviþa, cele
mai calde urãri de
sã
nã
tate, belºug,
sãnã
nãtate,
fericire ºi LA MULÞI ANI!

Urez tuturor
concetãþenilor ca Sfintele
Sãrbãtori ale Crãciunului
ºi Anului Nou 2010 sã le
lumineze calea ºi sã le
umple inima ºi sufletul de
bucurii ºi clipe senine
alãturi de cei dragi. La
Multi Ani!

Viceprimarul comunei
Racoviþa, Simion Olariu

Primarul comunei
Racoviþa, Florina PeciuFlorianu

Acþiuni ilegale ce pun în
pericol reþeaua de canalizare
Se pare cã mai mulþi cetãþeni din satul Sebeºu de Sus s-au
branºat, sau au intenþia de a se branºa, în mod ilegal la reþeaua
de canalizare a comunei. Primãria comunei Racoviþa
atenþioneazã cetãþenii cã orice branºare la reþeaua magistralã
de canalizare, fãrã ca înainte de începerea lucrãrilor sã fie
obþinute avizele de sãpãturã, proiectul lucrãrii, acordul
constructorului etc, constituie infracþiune ºi va fi sancþionatã
imediat ce va fi descoperitã. Asemenea lucrãri ºi intervenþii
clandestine pot pune în pericol eficienþa ºi buna funcþionare a
reþelei magistrale, precum ºi siguranþa gospodãriilor vecine.

Pungi cu dulciuri
pentru copiii comunei
În ciuda situaþiei de
crizã financiarã
generalã din acest an,
conducerea Primãriei
comunei Racoviþa
doreºte sã facã tuturor
copiilor comunei o
micã surprizã dulce de
Crãciun. Astfel, la fel
ca ºi anul trecut,
conducerea
administrativã a

comunei a fãcut apel
la sponsorii henerori,
societãþile comerciale
ºi persoanele fizice din
zonã reuºind sã
strângã destui bani
pentru a putea pregãti
pungi pentru cei mai
mici locuitori ai
comunei. „Sper cã o sã
putem face aproximativ
350 de pungi cu câteva

dulciuri, pe care Moº
Crãciun le va dãrui, în
schimbul unei poezii
sau a unei colinde,
copiilor din Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus.
Pungile vor fi dãruite
copiilor în cursul zilei
de sâmbãtã, 26
decembrie”, ne-a spus
primarul comunei
Florina Peciu Florianu.

rosu galben albastru negru

Sărbătoarea obiceiurilor tradiţionale
de Crăciun
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INFORMARE privind ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 26 noiembrie 2009
modernizarea sistemului de
iluminat public în comunã;
4. Hotãrârea nr. 74/2009
privind înfiinþarea unei comisii
de analizã a legalitãþii ºi
oportunitãþii contractului
încheiat cu SC Baltursib SRL;
5. Hotãrârea nr. 75/2009
privind desemnarea primarului
comunei Racoviþa, Florina
Peciu Florianu, în calitate de
angajator, pentru evaluarea
performanþelor profesionale
obþinute de secretarul
comunei.
Au fost dicutate cererile de
scutire de la plata taxei de
salubritate ale urmãtorilor:
- Angela Cãlin (Racoviþa, nr.
230)- nu s-a aprobat;

- Mihail Gavril Rusu
(Racoviþa, nr. 446)- s-a aprobat;
- Alexandru Armenciuc
(Sibiu)- se aprobã sã plãteascã
taxa doar pentru o persoanã;
- Maria Cãlin (Racoviþa)s-a aprobat;
- Maria Limbãºan (Racoviþa)- S-a aprobat scutirea de
la platã pentru o persoanã;
- Dionisie Bucur (Racoviþa,
nr. 261)- s-a aprobat;
Toma Frãþilã (Racoviþa)s-a aprobat.
Au mai fost discutate
cererile diverse înaintate de
Vasile Floare, Ieronim
Fogoroº, Sorin Popa, Adrian
Vasiu, Ioan Luna, ªcoala cu
clasele I-VIII Racoviþa.

Datoritã ajutorului financiar din Carquefou,
Dinspensarul Medical Uman din Racoviþa are
ferestre noi

Sãrbãtoriþii lunii decembrie
Continuãm
publicarea numelor
tuturor cetãþenilor
comunei, cu vârsta
de cel puþin 70 de
ani, ce îºi
aniverseazã ziua de
naºtere în aceastã
lunã. Aceastã
rubricã a fost
realizatã cu
sprijinul
consilierului local
Ana Mãerean, ce
s-a ocupat de
colectarea datelor
datelor..

(nr. 141), Ioan Fogoroº (nr. 154),
Iosif Mãrginean (nr. 171), Maria
Pãcurar (nr. 187), Dionisie
Maxim Bobanga (nr. 253), Ana
Limbãºan (nr. 341), Nicolae Stan
RACOVIÞA
(nr. 387), Maria Aleman (nr. 461),
Valeriu Maxim (nr. 28), Victoria Iustina Murãrescu (nr. 500), Ioan
Limbãºan (nr. 117), Ana Olariu Racolþa (nr. 546).

SEBEªU DE SUS
Gheorghe Stoia (nr. 29), Sofia
Lungu (nr. 112), Dumitru Trifon
(nr. 172), Maria Neamþu (nr. 303).
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã
lunã multã sãnãtate, fericire ºi
bucurii alãturi de cei dragi.
LA MULÞI ANI!

De câteva zile, Dinspensarul
Medical Uman din comuna
Racoviþa are ferestre noi, cu
geam termopan. Aceastã
importantã investiþie, foarte
necesarã având în vedere starea
precarã a fostelor ferestre,
degradate ºi uzate din cauza
vechimii considerabile, a fost
posibilã datoritã demersurilor ºi
proiectului realizat de Asociaþia
„Racoviþa- Carquefou”, a
sprijinului financiar obþinut din
partea Comitetului de Înfrãþire din
Carquefou ºi a Primãriei oraºului
Carquefou (Franþa). „În vizitele
lor la Racoviþa, francezii din
Carquefou, localitate înfrãþitã cu
comuna nostrã, au observat
starea precarã a ferestrelor de la
dinspensarul uman al comunei ºi
ºi-au oferit sprijinul pentru ca

acestea sã fie înlocuite. Am fãcut
un proiect, am întocmit toate
documentele solicitate ºi le-am
trimis francezilor, iar acestia neau asigurat finanþarea acestei
lucrãri. Au fost înlocuite nouã

ferestre (ºapte mari ºi douã mici),
valoarea sprijinului financiar primit
de la francezi fiind de 1900
euro.”, ne-a spus preºedintele
Asociaþiei „Racoviþa- Carquefou”,
Camelia Limbãºan.

Articolele din clasa a II-a se pot
comercaliza în perioada 27 - 31
decembrie a anului ºi se pot folosi
numai în zilele de 31 decembrie ºi 1
ianuarie.
- Se interzice folosirea de cãtre
persoanele fizice a obiectelor pirotehnice de distracþie în urmãtoarele
locuri:
- mijloace de transport de orice fel;
- clãdiri, indiferent de destinaþia
acestora;
- staþiile mijloacelor de transport, pe

drumurile publice ºi aleile pietonale;
- pieþe, târguri oboare, adunãri ºi
manifestãri publice de orice fel ºi în
cadrul grupurilor de personae;
- în zonele în care existã riscul de
producere a incendiilor, explozilor,
cãderilor de roci sau de alte obiecte
ºi producerea avalanºelor.
Vã informãm cã nerespectarea
acestor prevederi legale atrage
dupã caz sãvârºirea unei infracþiuni
sau contravenþii.
Vã dorim sãrbãtori liniºtite!

Atenþie la petarde ºi artificii!
Pentru cã în fiecare an perioada
sãrbãtorilor de iarnã, a Crãciunului
ºi Anului Nou, a coincis în mod
nefericit cu apariþia petardelor ºi
artificiilor de tot felul, elemente a
cãror folosire neatentã poate duce
la apariþia unor grave probleme,
reamintim cetãþenilor câteva din principalele prevederi legale referitoare
la utilizarea acestor materiale.
- Se interzice persoanelor juridice
comercializarea cãtre persoanele
fizice a obiectelor artizanale ºi de
distracþie pe bazã de amestecuri
pirotehnice din clasele II - IV, T.1,
T.2, precum ºi a artificilor din
categoria "obiecte zburãtoare
luminoase" ºi a pocnitorilor din clasa
I. Persoanele juridice autorizate în
condiþiile legii pot folosi aceste
obiecte artizanale ºi de distracþie pe

bazã de amestecuri pirotehnice
numai în interes propriu ºi numai în
locurile autorizate.
- Se interzice persoanelor fizice
confecþionarea, deþinerea, comercializarea, importul, folosirea sau
orice altã operaþiune cu obiecte artizanale ºi de distracþie pe bazã de
amestecuri pirotehnice din clasele II
- IV, T.1, T.2, precum ºi a artificilor din
categoria "obiecte zburãtoare luminoase" ºi a pocnitorilor din clasa I.
- Se interzice folosirea obiectelor
artizanale de distracþie pe bazã de
amestecuri pirotehnice în
urmãtoarele situaþii:
a). între orele 24 – 06, cu
excepþia perioadelor autorizate,
precum ºi a evenimentelor de interes local, naþional sau internaþional,
în baza aprobãrii autoritãþilor locale;

b). la o distanþã mai micã de 50
m de construcþiile de locuinþe cu
pânã la 4 niveluri ºi la mai puþin de
100 m faþã de cele cu peste 4
niveluri;
c). la o distanþã mai micã de 500
m de instalaþiile electrice de înaltã
tensiune, de locurile de depozitare
ºi livrare a combustibililor lichizi sau
solizi, de instalaþiile de gaze;
f). pe drumurile publice deschise
circulaþiei rutiere, pe aleile pietonale
ºi în spaþii deschise, cu aglomerãri
de personae;
g). la o distanþã mai micã de 500
m de pãdure.
Clasa I
Obiecte de distracþie foarte mici:
- artificii (steluþe, lumânãri
scânteietoare, jerbe cu scântei,
minifacle, minisori, inele de foc, sateliþi

ºi obiecte zburãtoare luminoase).
Clasa a II-a
Obiecte pirotehnice de distracþie,
mici:
- baterii de artificii;
- artificii (artezianã de artificii, sri
ºi sori rotitori, jerbe scânteietoare,
jeturi luminoase, facle);
- rachete (minicandele de diferite
tipuri ºi rachete cu meteoriþi);
- pocnitori (pocnitori mici de diferite
tipuri, pocnitori chinezeºti, tunet de
tun ºi petarde de diferite tipuri).



Propunerea dumneavoastr[ pentru
dezvoltarea comunei

Publicaþia „Jurnalul de Racoviþa” doreºte sã vinã în sprijinul cetãþenilor cu informaþii locale
de interes, dar, în acelaºi timp, îºi propune sã fie un fel de „punte” întinsã între ei ºi conducerea
comunei. Ca urmare, orice orice locuitor al comunei, indiferent dacã are domiciliul în Racoviþa
sau în Sebeºu de Sus, poate veni cu propuneri concrete pentru dezvoltarea comunei, de care
Primãria ºi Consiliul Local trebuie sã þinã cont când va veni vorba de stabilirea prioritãþilor.
Doriþi ca o stradã sã fie asfaltatã sau reparatã, zonele verzi sau locurile de joacã pentru copii
sã fie mai bine îngrijite etc? Ne puteþi transmite nouã care ar trebui sã fie principala investiþie
pentru comunã! Pentru moment, cei care iºi doresc sã ne contacteze ºi sã ne transmitã
gmail.com
gândurile lor o pot face prin e mail, pe adresa jurnalulderacovita
jurnalulderacovita@gmail.com
gmail.com,
dar, în scurt timp, aceºtia vor avea la dispoziþie ºi cãsuþa poºtalã „Jurnalul de Racoviþa”, ce
va fi amplasatã în holul Primãriei. Vã rugãm ca mesajele trimise sã fie însoþite de numele,
prenumele ºi adresa semnatarului.

NUME:

Prenume:

Str.
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La ºedinþã au participat 10
consilieri locali. A lipsit
motivat consilierul Ioan
Fogoroº.
Preºedinte de ºedinþã a fost
ales consilierul Valeriu
Cândea.
Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 71/2009
privind rectificarea bugetului
local de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2009;
2. Hotãrârea nr. 72/2009
privind aprobarea impozitelor
ºi taxelor locale pentru anul
2010;
3. Hotãrârea nr. 73/2009
privind realizarea unui studiu
de fezabilitate pentru
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“Din binecuvântate pricini, Moş Crăciun
a poposit la Racoviţa”
În data de 10 decembrie, Moº Crãciun
ºi-a amintit ºi de cei aproximativ 400
de preºcolari ºi elevi ai ªcolii cu
clasele I-VIII Racoviþa. ªcoala are în
structurã ºi urmãtoarele unitãþi:
Grãdiniþa cu Program Normal
Racoviþa, Grãdiniþa cu Program
Normal Sebeºul de Sus ºi ªcoala cu
clasele I-IV Sebeºul de Sus.
spiritualã) cântand colinde
fiecare dupã puterea sa,
binevestind astfel Naºterea
Domnului ºi pentru a-l aºtepta
pe Moº Crãciun.
Moº Crãciun nu a întârziat
sã vinã, fiind primit cu foarte

multã cãldurã ºi bucurie de
copii.
Cu toate cã trecem printr-o
perioadã grea din punct de
vedere economic, oameni cu
suflet bun ºi nu numai, au
þinut sã ofere din puþinul lor,
prin mâna lui Moº Crãciun
tuturor elevilor ºi pre-

ºcolarilor din Racoviþa
„daruri dulci”.
Fondurile pentru acest
eveniment au fost strânse din
dragoste pentru copii de cãtre:
Simona Eftimie – învãþãtor de
sprijin ce funcþioneazã în
cadrul unitãþii ºi Floare Iuliana
Mihaela – profesor de religie al

ºcolii, actualmente director
adjunct.
Cele douã cadre didactice
ale ºcolii mulþumesc din suflet
sponsorilor care din respect nu
îi vom aminti...însã se ºtiu ei
cine sunt ºi sperãm ca pe
viitor sã fie cel puþin la fel de
buni ca ºi anul acesta.

URÃM PE ACEASTÃ
CALE „SÃRBÃTORI FRUMOASE!” TUTUROR LOCUITORILOR
COMUNEI
RACOVIÞA!

Prof. FLOARE IULIANA
MIHAELA
Înv
Înv.. EFTIMIE SIMONA

Modernizãri la clãdirea primãriei
De puþin timp, casieria ºi
biroul de impozite ºi taxe din
cadrul primãriei comunei
Racoviþa au fost mutate de
la etajul întâi la parterul
imobilului. Aceste modificãri
constituie, într-un fel,
continuarea lucrãrilor de
modernizare efectuate în
ultima perioadã la clãdirea

Primãriei, mãsura fiind luatã
ºi din considerente practice,
ce þin de asigurarea unui
acces cât mai facil, pentru
toþi locuitorii comunei. Astfel,
cetãþenii ce doresc sã-ºi
achite impozitele sau taxele
locale, ori au diverse alte
treburi, nu mai sunt nevoiþi
sã urce scãrile pânã la

etajul întâi al instituþiei, ci
pot ajuge foarte uºor la
acest birou, accesul fiind
asigurat pe lângã intrarea în
oficiu poºtal. În aceeaºi
parte a imobilului a fost mutat ºi biroul de stare civilã
al primãriei, aici mai funcþionând, de mai multe luni ºi un
birou al ºefului Serviciului

Apel la bun simþ
În ultima perioadã, tot mai
mulþi cetãþeni ai comunei
preferã sã arunce resturile
vegetale, adunate în urma
efectuãrii curãþeniei terenurilor agricole, pe
marginea drumurilor sau
cãilor de acces. De
asemenea, se constatã cã
încã mai existã cetãþeni ce
au rãmas la mentalitatea
veche ºi proastã potrivit
cãreia gunoiul din gospodãrie se poate arunca
oriunde (malurile cursurilor

de apã, terenuri virane,
marginea drumurilor etc).
Pe lângã faptul cã
asemenea activitãþi conduc
la apariþia unor zone total
inestetice, ce creazã impresia lipsei spiritului
gospodãresc, conducerea
Primãriei comunei Racoviþa
reaminteºte tuturor cetãþenilor ce au astfel de
îndeletniciri cã acestea
constituie fapte ce pot fi
sancþionate cu amendã.
Oamenii trebuie sã ºtie cã

depozitarea deºeurilor în
locuri nepermise nu duce la
scutirea de la platã a taxei
stabilite pentru colectarea
gunoiului (salubritate). În
plus, autoritatea localã
trebuie sã igienizeze aceste
terenuri, operaþiune ce
înseamnã mulþi bani din
bugetul local al comunei,
fapt ce poate pune în pericol
derularea normalã a altor
lucrãri ºi investiþii extrem
de necesare pentru comunã
ºi fiecare dintre noi.

Nu lãsaþi afumãtorile
nesupravegheate!
Serviciul Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã din cadrul
Primãriei comunei Racoviþa
atenþioneazã cetãþenii ca în
aceastã perioadã sã acorde o
atenþie deosebitã afumãtorilor
unde se conservã produsele
tradionale rezultate în urma

sacrificãrii porcilor. Pentru a
nu transforma aceste sãrbãtori
de iarnã în adevãrate tragedii,
cei ce-ºi afumã produsele în
afumãtori sunt rugaþi sã nu
lase aceste locuri nesupravegheate, un incendiu find
foarte uºor de declanºat. De

asemenea, se reaminteºte
tuturor cã arderea resturilor
vegetale, rezultate în urma
operaþiunilor de igienizare a
curþilor, grãdinilor, terenurilor
arabile, pãºuni, livezi etc, nu
este permisã decât în anumite
condiþii speciale.

Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã Racoviþa. În locul
unde ºi-a desfãºurat
activitatea, pânã de curând,
serviciul de impozite ºi taxe,
au fost amenajate birouri
pentru viceprimarul comunei,
registru agricol, departamentul de achiziþii ºi
mediator comunitar.

Cutia de scrisori a lui Moº
Crãciun
Pentru a-i da o mânã de
ajutor lui Moº Crãciun în aceste
zile extrem de obositoare pentru
el, când trebuie sã facã faþã la
solicitãrile copiilor din toatã
lumea ºi încearcã sã
îndeplineascã toate dorinþele,
conducerea Primãriei comunei
Racoviþa a decis sã fie agentul
poºtal al acestui îndrãgit
personaj. Astfel, oamenii de la
Primãrie au decis ca la baza
frumosului brad de Crãciun
amplasat în centrul comunei, în
faþa Cãminului Cultural, sã
amplaseze o cutie poºtalã a lui
Moº Crãciun, unde fiecare copil
din comunã poate depune
scrisorile cu dorinþele lui pentru
aceste sãrbãtori. Surse din
cadrul Primãriei Racoviþa neau informat cã scrisorile gãsite
în cutia lui Mãº Crãciun vor fi
atent verificate ºi vor ajunge,
prin grija angajaþilor instituþiei,
exact acolo unde trebuie, astfel
încât Moº Crãciun sã poatã
îndeplini, pe cât posibil,
dorinþele tuturor copiilor.
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Preºcolarii ºi elevii ºcolii
din Racoviþa, însoþiþi de
cadrele didactice ºi conducerea ºcolii s-au strâns în
jurul bradului (mai sãrãcãcios
anul acesta, fiind perioadã de
crizã economicã, dar nu ºi
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Dumitru Lugojan

“Doamne-ajută cui sărută/
Şi sporeşte cui iubeşte!”

Alexandra CHEªCU copii, Aurelia ºi Mircea, bucuria
Foto: Eugen POP lui din fiecare zi. Inima ºi-a
împãrþit-o între dragostea
O sutã plus trei ani de viaþã pentru soþie, copii ºi codru,
pentru un om sunt greu de pentru cã o mare parte din
imaginat. Mai ales când þara viaþã ºi-a petrecut-o în sufletul
în care acesta s-a nãscut a verde al pãdurii. Aici a gãsit
trecut prin atâtea zbateri ºi energie, majoritatea amintirilor
prefaceri. Dumitru Lugojan sale fiind legate de aceasta.
este însã un om obiºnuit, care
Amintiri vechi de
a gãsit, pare-se, secretul tinereþii fãrã bãtrâneþe, pentru cã
un secol
cinci ani ºi mergea cu vitele
anii care s-au scurs peste el
nu i-au alterat pofta de viaþã,
Câteva ore petrecute alãturi la pãscut. "Acolo toþi copiii
mergeau cu vitele. Dacã mã
apuca noaptea, acolo dormeam". Deºi era copil, nu
i-a fost fricã niciodatã, pentru
cã era ceva ocrotitor în
nopþile din pãdurea copilãriei

bucuria, energia ºi firea
ºugubeaþã. S-a nãscut în judeþul Maramureº, la Viºeu de
Jos, dar destinul l-a îndreptat
spre Sebeºul de Sus, unde a
lucrat ca manipulant de
pãdure, timp de 43 de ani. Tot
aici ºi-a întemeiat ºi familia,
pentru cã la 34 de ani s-a
cãsãtorit cu Elisabeta, care
avea 19 ani în vremea aceea.
Ea i i-a dãruit ºi pe cei doi

de Dumitru Lugojan sunt ca o
întoarcere în timp, într-o
vreme înceþoºatã de legende
ºi chiar dacã la început este
mai
mult
tãcut,
se
însufleþeºte ºi ne ia ºi pe noi
cu el, în amintire, în trecutul
sãu luminos sau întunecat,
ca viaþa, ticsit însã, cu
poveºti. Primele amintiri se
pierd în primul deceniu al
secolului XX, pe când avea

sale. Pe lângã pãdure ºi vite
un portret tresare din amintire
ºi îl face pe nea Dumitru sã
lãcrimeze. O fatã desculþã, cu
obrajii în lacrimi, o rusoaicã
sãracã ce l-a determinat, prin
starea ei jalnicã, sã-i ofere
cei 5 lei pe care trebuia sã-i
dea unei þigãnci care ghicea
unde se aflã vacile pierdute.
"Tata a fost întotdeauna aºa,
bun la suflet", spune Aurelia,
fiica sa. I-au plãcut întotdeauna animalele ºi chiar ºi
acum, la 103 ani, are grijã de
trei pisici care stau tolãnite în
camera lui, pe un scaun.

Pãsãrile-mi cântã....

cunoscut în sat încã din
tinereþe, ca poet, pentru cã
i-a plãcut sã facã versuri.
Nici acum nu le-a uitat ºi nu
de puþine ori îi întâmpinã pe
cei care îi trec pragul cu
poezii pe care le creeazã
uneori, pe loc. "Pãsãrile-mi

cântã/ Florile-mi ºoptesc/
Toate mã îndeamnã/ Ca sã te
iubesc", ne spune ºi nu uitã
sã zâmbeascã atunci când
îºi aminteºte de viaþa sa pe
care a trãit-o cu sufletul
deschis ºi cu multã credinþã
în Dumnezeu. "Nimic fãrã
Dumnezeu. Credinþa ta te va
mântui", obiºnuia sã spunã
de fiecare datã când cineva
dãdea de necaz.

Secretul
longevitãþii

Nea Dumitru a împlinit 103
ani iar secretul longevitãþii
Dumitru Lugojan a fost sale stã în primul rând în

veselie. A râs mult, a cântat pe care îl iubeºte cu tot
la frunzã, a muncit toatã sufletul.
viaþa ºi a fost calm. Pe lângã
toate acestea a bãut un
Diplomã de
pahar de vin ºi de þuicã
excelenþã
fiartã cu piper în fiecare zi,
lucru pe care îl face ºi
astãzi. Nu este un împãtimit
În ziua vizitei noastre pe
la casa cu numãrul 24 din
Sebeºu de Sus, a trecut ºi
Florina Peciu-Florianu,
primarul comunei Racoviþa, care a þinut sã-i
ureze "La mulþi ani",
sãrbãtoritului. "Ne bucurãm sã-l avem. Este o
mare plãcere cã la vârsta
asta este foarte activ", a
spus Florina PeciuFlorianu, care pe 1 octombrie,
de
Ziua
vârstnicilor, i-a înmânat o
diplomã de excelenþã
pentru împlinirea celor 103
ani.
Dumitru Lugojan este
departe de a fi un vârstnic.
El are darul de a scoate
din letargie pe oricine, cu
vorbele sale de duh ºi cu
poeziile simple, dar pline
de savoare. La fel cum a
fost ºi cuvântul lui de
al cãrnii, pentru cã a mâncat rãmas bun, care-mi stãruie
mai mult mãmãligã, fructe ºi încã în minte: "Doamnelegume ºi fiecare pas trãit l- ajutã cui sãrutã/ ªi
a fãcut alãturi de Dumnezeu, sporeºte cui iubeºte!".

rosu galben albastru negru

S-a nãscut înaintea rãscoalei de la
1907 ºi a trecut prin toate
evenimentele care au marcat
România de-a lungul unui secol
întreg. Are doi copii, cinci nepoþi,
cinci strãnepoþi, experienþã ºi
poveºti cât pentru trei vieþi de om
obiºnuit. Pentru cã recent Dumitru
Lugojan din Sebeºu de Sus a împlinit
103 ani ºi aºa cum ne-am obiºnuit
deja Tribuna i-a trecut pragul casei
pentru a-i ura, aºa cum se cuvine,
"La mulþi ani ºi o viaþã ºi mai
lungã!".

